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JELENTKEZÉSI LAP
A 45/2011. (XII. 7.) BM RENDELET SZERINTI TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁRA

Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők - GÖD
(15-ös foglalkozási ág)

KÉRJÜK, HOGY A JELENTKEZÉSI LAPOT OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT
BETŰVEL LEGYEN SZÍVES KITÖLTENI!
• A jelentkező neve:
• Anyja neve:
• Születési helye, ideje:…….…….………………………… , …….. év …………………. hó ……… nap
• Munkaerő-piaci státusza - információ statisztikai célokra
(a megfelelőt kérjük aláhúzni)
- alkalmazott;
- vállalkozó
- vállalkozásban segítő családtag;
- munkanélküli
- tanuló,
- fizetés nélküli gyakornok;
- nyugdíjas
- munkaképtelen (rokkant);
- gyeden, gyesen, gyeten van;
- háztartásbeli;
- egyéb inaktív
• Legmagasabb iskolai végzettsége:

(a megfelelőt kérjük aláhúzni)

- Ált. iskola 8 osztályánál kevesebb
- Befejezett 10 évfolyam
- Speciális szakiskola
- Befejezett szakközépiskolai 12 évfolyam
- Szakközépiskolai érettségi
- Technikumi végzettség

- 8 évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
- Szakiskola
- Szakmunkásképző iskola
- Befejezett gimnáziumi 12 évfolyam
- Gimnáziumi érettségi
- Felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma

• Egyéb szakképzettsége (pl. OKJ bizonyítvány):
• Állandó lakcíme:
• Értesítési telefonszáma és email címe :
• Munkahely megnevezése és címe:
• Számlázási név, cím:
• Adószám: (kötelező):
• Email cím távszámla fogadására:
• Postacím:
• A képzés költségének a képzésben résztvevő által vállalt összege:
• Honnan értesült a képzésről?
internet
egyéb:

(a megfelelőt kérjük a rubrikába tett X-el jelölni)
cég ajánlotta:

Adatkezelési tájékoztató
Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező.
A Jelentkezési lapon meghatározott adatait, valamint a 45/2011. (XII. 7) BM rendeletben meghatározott egyéb
adatait Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
szerint kezelheti. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók (OSAP).
Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése
céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően Képző Intézmény
Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek
számára nyújt hozzáférést.
Képző Intézmény Résztvevő adatait a keletkezésüktől számított hat évig tartja nyilván és kezeli.
Résztvevő a Jelentkezési lap aláírásával kijelenti, hogy Képző Intézmény megfelelő tájékoztatást nyújtott a
személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival
kapcsolatos jogairól.
KONIFO Kft. kijelenti, hogy jelen Jelentkezési lappal birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, és
harmadik fél számára át nem adja. A jelentkező hozzájárul adatainak statisztikai célú nyilvántartásához, amelyet
KONIFO Kft. a mindenkor hatályos Felnőttképzési törvény szerint hajt végre.
Rendelkezés hírlevél listába történő felvételről:
(a megfelelőt kérjük a rubrikába tett X-el jelölni:
Kérek hírlevelet
Nem kérek hírlevelet
Fizetési feltételek
A kitöltött, és KONIFO Kft. részére visszaküldött jelentkezési lap a fent megjelölt képzés megrendelésének
minősül. A képzés lemondására a képzés kezdési időpontja előtt 3 munkanappal, írásban van lehetőség. Ebben
az esetben a KONIFO Kft. a befizetett összeget teljes mértékben visszafizeti. Ezen határidő után a képzést
megelőzően érkező írásbeli lemondás esetén a részvételi díj 50%-át térítjük vissza. KONIFO Kft. az
időpont-változtatás jogát fenntartja!
Pénzügyi teljesítés elmaradása esetén a behajtás költsége a vevőt (megrendelőt) terheli.

Dátum: ………………………………., 2018. ……………………… hó ……. nap
P.H
………………………………………………
Jelentkező aláírása

